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املقدمة

األرسة مدة يف املرصيون، بها قام التي االستقالل، حرب أسباب الرواية هذه تتضمن
عىل عرشة، الثامنة األرسة عهد أول يف الهكسوس طرد لهم تهيأ حتى عرشة، السابعة
عادات من كثريًا تتضمن كما بالفاتح، امللقب الثالث رع سكنن بن أحمس امللك يد
يف وترشيعهم املحاكم، انعقاد وكيفية محاكمتهم، وطرق ومعتقداتهم، القدماء، املرصيني

الوقت. ذلك
األخرية، عهودها يف مرص يف حدثت التي الشهرية، الحوادث من كثريًا ضمنتها وقد
السياسية التطورات وتأثري املعارصين، األشخاص بعض ألخالق حقيقية صورة فهي
فهي اآلن، فيها البحث يدور التي واألخالقية، العلمية املناقشات من كثري وفيها فيهم،
وبطلة املرصيني، قدماء عرص عىل التطبيق تمام ُطبقت الحايل للعرص تاريخية صورة

الحارضة. حالتها ملرصيف رمًزا تعترب حتب نوب الرواية





أشخاصالرواية

األشخاصالتاريخية: (أ)

عرشة. السابعة األرسة من الثالث رع سكنن امللك (١)
عرشة. السابعة األرسة من أبيبي امللك (٢)

عرشة. الثامنة األرسة من األول أحمس امللك (٣)

أحمس. امللك زوجة أحمس نيفرتاري امللكة (٤)

األشخاصاملوضوعة: (ب)

بطيبة. آمون لدير األعظم الكاهن حابي: (١)
آمون. لدير الثاني النبي فتاح: (٢)

آمون. لدير التابعة النظام دور مفتش سوتيخ: (٣)
آمون. لدير التابعة النظام دور إحدى رئيسة حتب: نوب (٤)

حتب. نوب كاتبة رع: ماريت (٥)
النظام. دار ضابطة نفرتيتي: (٦)
النظام. بدار معلمة رودوبيس: (٧)

النظام. دار بواب خاطي: (٨)
حتب. نوب خادمة كاكا: (٩)

الكربى. املحكمة قضاة وأحد آمون كهنة أحد منقرع: (١٠)
آمون. كهنة وأحد التحقيق قايض سنفرو: (١١)
املحكمة. قضاة وأحد طيبة وايل أمنحتب: (١٢)



حتب نوب

املحكمة. قضاة وأحد شمس عني وايل طاحوتي: (١٣)
املحكمة. قضاة وأحد منف وايل حوريس: (١٤)

الخاص. حابي خادم حرحور: (١٥)
السجانة. (١٦)
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األول الفصل

النظام دار رئيسة يفحجرة

سيدتي. مقابلة تريد نفرتيتي السيدة كاكا:
تدخل. دعيها حتب: نوب

التلميذات تزال وال سيدتي، يا طويلة مدة الشمس غروب عىل مىض لقد نفرتيتي:
تأمر أم هذا، من أكثر يبقني فهل دراستهن، حجرة يف باكيات بعقابهن أمرت الالئي

بانرصافهن؟ سيدتي
الخالعة عىل أعاقبهن إذ التلميذات، هؤالء أظلم أني نفرتيتي يا أشعر إني نوبحتب:
املعيب بتربجهن السيئة، القدوة تلك بينهن ينرشن الالئي هن معلماتهن دامت ما والتربج،
املتناقضة، األلوان ملختلف فاتورة وجهها من جعلت قد رودوبيس السيدة وهذه املخجل،
ويعلو وكثافته، سواده يف الليل تنافس تكاد وحواجب أهداب إىل قرمزية، شفاه فمن
الذهب من سبائك كأنه البياض، إىل يرضب أصفر شعر السوداء والحواجب األهداب تلك
برشة يوافق وال وأهدابها، حواجبها شعر مع يتناسب ال فهو الناصعة، بالفضة املخلوط
فظهرت الجمال، صنع يف الطبيعة يد تفوق أن بذلك أرادت وقد القاتمة، السمراء وجهها
الرجال يستحسن كيف أدري ولست عليها، برصه وقع من كل يزدريها سخرية، للناس
الجمال، فنون من رسمته فيما الطبيعة نظام يخالف الذي املمقوت، التصنع هذا مثل
زرقاوين، عينني الشقراء وهبت كما جميل، أسود وشعر سوداوين بعينني السمراء فزينت

وروعة. جماًال بذلك فزادتها برشتها، بياض مع يتناسب ذهبيًا وشعًرا



حتب نوب

الثالثة فخرست الجمال، سبيل يف والرشف، بالكرامة رودوبيس السيدة ت ضحَّ
وبآياتهم، بهم فكفرت الطبيعية، الخلقة جمال من صنعوه فيما اآللهة عارضت لقد جميًعا،
ويساعدها أقداسه، قدس من خطوات بعد وعىل مرص، أرباب رب آمون دير تعيشيف وهي
والرشف، الفضيلة عىل سالم بل ورجاله؛ الدين عىل فسالم نفسه، اإلله خادم الكفر ذلك عىل
أن الحظ سوء عليهن قىض الالئي البائسات، التلميذات هؤالء وارصيف نفرتيتي يا اذهبي

الجناية. رش آدابهن عىل فيجنني املعلمات، هؤالء أمثال وتهذيبهن برتبيتهن يقوم

سيدتي.) مقابلة فتاح السيد (يطلب

الليل؟ من الوقت هذا مثل يف به جاء الذي وما عجبًا! كاكا:
بعد املعلمات نحن إال النظام دار يف يعد ولم التلميذات، انرصفت وقد حتب: نوب

الرئيس؟ هذا منا يريد فماذا عملنا، انتهى أن
الفاضلة. الرئيسة أيتها عليك السالم فتاح:

سيدي. يا سالم حتب: نوب
اآلن؟ عهدك يف النظام دار حال وما حتب؟ نوب سيدة يا صحتك كيف فتاح:

بمساعدة استطعت فقد النظام دار أما عني، سؤالك سيدي يا لك أشكر حتب: نوب
فيه املر أعاني ما فهو األخالق، وأما التهذيب أما ونظافتها، نظامها من أصلح أن اآللهة

جدوى. بال
من رضب وهو األخالق، يف املطلق الكمال تطلبني حتب نوب سيدة يا إنك فتاح:
يف لها وجود ال التي املجردة، الفضيلة وتريدين الدنيا، تجهلني أنك إيل ويخيَّل املحال،
فيما املعلمات مع تتساهيل أن إليك ونصيحتي مرءوساتك، عىل تشتدين ولذلك العالم؛ هذا
بل املتاعب؛ وتحمل للتقشف تخلق لم فالفتاة الحياة؛ هذه بنعيم التمتع من إليه يملن
صحراء فيصبح ورياحينه، أزهاره من الكون تحرمي فال الضغط، شدة تميتها زهرة هي

فيها. البقاء اإلنسان يحب ال قاحلة
سائر إىل نظرهم الرجال إلينا ينظر أن يجوز ال املعلمات، نحن إننا حتب: نوب
يتفق ال عمل وهو وتهذيبهن، الناشئات تربية هو جليل، بعمل نقوم نحن بل النساء؛
الفساد؛ إىل ميالة بطبيعتها النفوس أن سيدي يا عليك يخفى وال واملجون، اللهو مع
ولو محاكاته إىل التالميذ يضطر حتى لألخالق، كامًال مثاًال املعلم يكون أن وجب ولهذا
قدوة نكون أن فيجب نريده، الذي القالب يف نحن نصوغها لينة كعجينة والتلميذات قليًال،
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النظام دار رئيسة حجرة يف

أكرب الناشئات أخالق فإفساد بغريها، ألمة قوام ال التي األخالق ضاعت وإال لهن، صالحة
املقدس. لوطننا خيانة

فيما معك الرشح أطيل أن أريد ولست حتب، نوب سيدة يا الحياة تجهلني إنك فتاح:
ألرجوك إليك؛ أرسلني قد األعظم الكاهن موالنا إن لك أقول أن يل اسمحي ولكن تجهلني،
الشكوى، مر منك تشكو التي رودوبيس السيدة معاملة تحسني أن أولهما: أمرين، يف
وكثرة حديثكما، يحب ألنه املؤانسة؛ ملجرد ليًال وزيارتها بزيارتك له تسمحي أن والثاني:

نهاًرا. زيارتكما من تمنعه النهار أثناء عمله
الظنون، واسمهم اسمنا حول تثري قد ليًال لنا التعليم رجال زيارة إن حتب: نوب

هذه. رغبته عن العدول الكاهن موالنا من ألتمس — سمعتنا عىل حرًصا — وإني
والهوى الحب من قاسوا من ترحمني ال قاسية، شديدة حتب نوب سيدة يا إنك فتاح:
وقد الرغبة، تلك عن العدول يستطيع ال األعظم الكاهن وموالنا باحتماله، لهم طاقة ال ما
بنعيم التمتع تحرميننا ولَم الحد؟ هذا إىل علينا تقسني فلَم سيدتي، يا فيها أنا أشاطره

العالم؟ رجال كباقي الحياة هذه
دور عن بعيًدا أنفسكم، به تمتعون فيما سيدي يا لكم أتعرض ال إني حتب: نوب
رشف به يسمح وال به أسمح ال ما فهو الثقافة، دور يف وأما العلم، معاهد يف أما التعليم،

ورفعته. التعليم
مركًزا، وأسمى تجربة، وأكثر سنٍّا، منك أكرب هم رجاًال، تنصحني سيدة يا إنك فتاح:
وبما آمون، لدير الثاني النبي بصفتي وأنا تطيعي، أن وعليك نأمر أن لنا رؤساؤك، نحن
السيدة حجرة إىل بي تدخيل وأن اآلن، معي تقومي أن آمرك الدار، هذه عىل اإلرشاف من يل

رودوبيس.
بذلك. لك أسمح ال أنا حتب: نوب

أم أغضبت ذلك يف سواء شئت، وقت أي الدار هذه أدخل أن ويل رئيسك أنا فتاح:
ولطفك رقتك يناسب ال فإنه العناد واتركي رشيف، طاهر كمالك أمامي فسريي رضيت،

النسائي.
أسمح ال أني واعلم هذا، فدع يرضيك، ما اللطف ومن الرقة من يل ليس حتب: نوب

ليًال. السيدات محال إىل بالدخول مطلًقا لك
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حتب نوب

من يكون فقد نومك، غرفة يف عليك ألفتش أدخل أن أريد رئيس، ولكنني فتاح:
الريبة. إىل يدعو ما أنت أمرك

هذا يف جانبك إىل أسري وال معك أدخل فال بنيتك، صارحتني أن بعد أما حتب: نوب
تريد. حيث إىل تأخذك نائبة معك فسأرسل أنت تدخل أن أردت وإذا الظالم،

معنيني؟ دائًما تتضمن التي بألفاظك، خبيثة يا تعنني ماذا فتاح:
أنت. تأخذك أنا، عني نائبة أرسل أن أريد أني من أكثر شيئًا، أعني ال حتب: نوب

ندم. ينفعك ال يوم هذا عىل وستندمني عبثًا، كفاك فتاح:
يؤملني وال بواجبي، أقم ولم عميل يف قرصت إذا إال أندم، ال سيدي يا أنا حتب: نوب
يشء عىل آسف فال الضمري، مرتاحة النفس رشيفة دمت وما الضمري، تأنيب إال يشء
أن بد ال طال مهما فالعمر والغنى، والفقر والحياة املوت عندي وسيان الحياة، هذه يف
الذهب الغني أكل وما الشيخوخة، آالم يكابد أن عن شابٍّا يموت أن لإلنسان وخري ينتهي،
يلتهم أن الغني يستطيع وال ليعيش، يأكل كالهما بل جوًعا؛ الفقري مات وال والجواهر،
وهو املال، يف حبٍّا الرشف يف يفرط أو الضيم، اإلنسان يتحمل فعالم جوفه، سعة من أكثر

زائل؟ متاع
رأسك عىل تدور يوم تفعلني ما وسنرى لها، قيمة ال خيالية فلسفة كفاك فتاح:

املدى. قصري الخيال بهذا تمتعك وأمد قريبًا، عقابك وسيكون الدائرة،

فتاح) (يخرج

هنا. إىل رع ماريت السيدة ادعي كاكا، يا حتب: نوب
وطاعة. سمًعا كاكا:

بكتابتها؟ أمرتك التي الخطابات أنجزت هل حتب: نوب
السيدة إىل اإلنذار هذا ترسيل أال وهو واحد، رجاء ويل سيدتي، يا نعم رع: ماريت
ذلك يف كان وربما يعبدها، يكاد الذي الكاهن موالنا عند مكانتها تعلمني وأنت رودوبيس،
فإنه وشهواته، أطماعه يف الفاسد لذلك تتعريض أال سيدتي يا وأرى عليك، عظيم رضر

مآربه. وينفذ النهاية يف عليك سيتغلب بل شيئًا؛ يفيدك ال له وتعرضك قادر، قوي
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النظام دار رئيسة حجرة يف

آذن أن يل يسمح ال ضمريي ولكن العلم، حق ذلك أعلم رع مريت يا إني نوبحتب:
الرجال هؤالء إن فيه، األخالق إصالح بمقتىضوظيفتي إيل وكِّل معهد يف األخالق بإفساد
التي الفساد دور يف وال منزله، يف منهم ألحد أتعرض لم فأنا يل، تحديهم يف يظلمونني
تهذيب إليه يُوكل رجًال مرشوٍع بحق أنتقد ولكني التعليم، معاهد عن بعيًدا يغشونها
نفسه املوت وأفضل بل يشء؛ كل أفضل وأنا بإتالفها، هو فيقوم علمية، معاهد النفوسيف

به. القيام عاتقي عىل أُلقي واجب أقرصيف أن عن
تريدين. ما سيدتي يا ليكن رع: ماريت

رع.) ماريت (تخرج
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الثاني الفصل

النظام دار رئيسة يفغرفة

بما وسيفوز قوة، وال عليه يل حول ال حربًا يحاربني الكاهن بدأ لقد حتب: نوب
يف العذاب فإن الضمري، وخز من نفيس عىل أخفُّ هذا ولكن مني، االنتقام من يريده
كنت وما السرية، وسوء بالعار مقرونًا الحياة هذه نعيم من خري والذمة الرشف سبيل
املجردة الفضيلة أن أعلم كنت بل عميل؛ نتيجة أجهل الكاهن مخالفة عىل أقدمت يوًما
تريده ما فضلت ولكني ألطماعهم، ضحية سأذهب وأني الناس، هؤالء بني لها بقاء ال

منه. خالص ال عذاب أو دائم نعيم ويليها فانية، قليلة الدنيا أيام فإن اآللهة؛

آخ��را ط��ال م��ا ال��ع��م��ر ل��ه��ذا ب��أن واع��ل��م��ي ن��ف��س ي��ا ال��م��ع��روف ت��ت��رك��ي ف��ال
ال��س��رى ي��ح��م��د ف��ق��د ل��ألخ��رى ط��ري��ق��ك ه��ي ال��ت��ي ال��ح��ي��اة دار ك��درت وإن
ال��م��س��اف��را ت��غ��ري ال��رح��ل وض��ع ح��الوة غ��دت م��ا ل��واله ال��س��ي��ر م��ذاق وم��ر
ك��واش��را س��وًدا ال��ده��ر ن��ي��اب أرت��ك ال��ت��ي ط��ل��ب��ت��ك ال��م��ج��د ن��ي��ل وغ��اي��ة
ظ��اه��را ال��ن��ج��ح وال م��رت��اًح��ا ف��ؤادك ف��ال ت��ت��م��ي��م��ه��ا األي��ام أب��ت وق��د

سيدتي. يا مقابلتك يريد الكهنة أحد كاكا:
يدخل. دعيه حتب: نوب

والرشف. الكمال تاج يا عليك السالم منقرع:
تفضل. الفاضل سيدي يا السالم وعليك حتب: نوب



حتب نوب

حتب. نوب سيدة يا تعرفينني ال لعلك منقرع:
اآلن. بمعرفتك وسأترشف سيدي يا نعم حتب: نوب

ملجرد اضطهدت لسيدة خدمة ألؤدي إال جئت وما معرفتي، تهمك ال منقرع:
وذلك معرفة، سابق دون مساعدتك إىل الفضيلة حب فدفعني وكمالها، استقامتها

اإلخبار. هذا ينفعك أن عىس القدر، لك يخبئه بما بإخبارك
دون بمساعدتي تكرمك عىل شكر ألف مني ولك سيدي، يا تفضل حتب: نوب

سابقة. معرفة
تغلبوا وكيف املحبوبة، ببالدنا الهكسوس فعله ما السيدة أيتها تعلمني منقرع:
األقدمون، الفراعنة شيدها التي آثاره وهدموا معابده، وخربوا البحري، القطر عىل
القبيل القطر يف نحن علينا رضبوا وكيف آلهتهم، من وسخروا املرصيني، واستعبدوا
ولكنهم عبادتهم، يف بنا فاقتدوا مدنيتنا، عليهم تغلبت ثم لهم، أتباًعا واعتربونا الجزية
البحري القطر يف إخواننا واضطروا فعبدوه، سوتيخ، الرش إله إال آلهتنا من يختاروا لم
الهكسوس إله يعبدوا وأن املشهور، شمس عني إله رع لإلله عبادتهم عن يعدلوا أن

سوتيخ.
األخرية حروبه يف — والعافية بالصحة اآللهة متَّعته — امللك موالنا انترص فلما
ملكنا عليه يخرج أن الهكسوس هؤالء ملك أبيبي ملك خيش واإلثيوبيني، النوبيني عىل
أن قبل يهاجمه أن فأراد الفراعنة، آبائه بالد من فيطرده الثالث، راع سكنن الفاتح
طلبات منه ليطلب الرسول، تلو الرسول إليه يرسل فأخذ بأسه، ويشتد سلطته تقوى
عىل امللك موالنا وخيش الحرب، باب فتح إال العاتي امللك ذلك بها أراد وما لها، معنى ال
غري أو كانت معقولة مطالبه كل أبيبي للملك ينفذ فأخذ الطغاة، هؤالء بأس من أمته

معقولة.
نحن نعبد أال الغريبة املطالب هذه بني ومن ذلك، أعلم سيدي يا نعم حتب: نوب
اإلله ابنه وال موت زوجته ال اسمه مع نذكر وأال آمون، اإلله إال القبيل القطر سكان
موالنا قام فقد املطلب ذلك غرابة ومع وحده، آمون اإلله عىل عبادتنا نقرص بل خنسو؛

بذلك. أوامره إلينا وأرسل بإجابته، امللك

18



النظام دار رئيسة غرفة يف

الطلب هذا آمون لدير األعظم الكاهن استعمل وقد السيدة، أيتها نعم منقرع:
تقريًرا إليه يقدم أن النظام دور مفتش فأمر لقتلك، املكيدة ودبَّر بك اإليقاع إىل وسيلة
فتاح السيد وقدم الكفر، ذلك البنات تعلِّمني وأنك آمون، باإلله كفرت إنك فيه يقول
الخرب ليتبني أرسله املفتش، تقرير عىل اطلع ملا األعظم الكاهن إن فيه: قال آخر تقريًرا
بالتدخل ألحد تسمحني ال إنك له وقلت ذلك، تقبيل فلم غيك، عن بالعدول لك وينصح
األعظم الكاهن وقدم املعنى، بهذا ثالثًا تقريًرا رودوبيس قدمت وقد الدينية، عقيدتك يف
منه وطلب — والعافية بالصحة اآللهة متعته — امللك موالنا إىل الثالثة التقارير هذه
ملك أبيبي امللك إىل الكاهن فأرسل التقارير، بهذه امللك موالنا يعبأ فلم محاكمتك
إال بالقول طلباتك يجيب كان وإن العليا، مرص ملك إن فيه: له يقول خطابًا، الهكسوس
الصادرة األوامر خالفت أنك مع محاكمتك، بعدم ذلك عىل واستدل فعًال، ينفذها ال أنه

الثالوث. وعبدت وحده آمون بعبادة منه
عليها ويحرض بالده، األعظم الكاهن أيخون دنيئة! دسيسة من لها يا نوبحتب:

ودبر. فكر ما فبئس ومفاسده؟ أطماعه وراء سعيًا الغاصبني
ولهذا وطنًا، وال ِدينًا ال وشهواته أطماعه أمام يعرف ال سيدتي يا إنه منقرع:
يطلب رسوًال، امللك موالنا إىل أبيبي امللك أرسل وقد نادم، وال آسف غري هذه، فعلته فعل
األعظم. طيبة إله بآمون الكفر عىل ملحاكمتك تمهيًدا وسجنك حاًال، عليك القبض منه
الحقائق. انقلبت لقد هللا! سبحان فيا بالكفر؟ الكافرون أيتهمني حتب: نوب

للنكبة ودفًعا للخالف تالفيًا امللك موالنا اضطر وقد تدبريهم، كان هكذا منقرع:
ألنصح جئت وقد ساعتني، بعد عليك وسيقبضون عليك، بالقبض يأمر أن بالده، عن
الشعب ضدك وسيثور بالقتل، عليك بالحكم إال تنجيل ال املحاكمة هذه فإن بالهرب، لك
أن قبل اآلن الهرب إىل فبادري بدينه، التمسك شديد وهو بكفرك، علم متى املرصي

التحقيق. قايض عليك يقبض
بالدي بخائنة أنا وال القضاء، وجه من أهرب حتى بمجرمة لست حتب: نوب
بالنسبة امللك موالنا ترصف حول الظنون يثري قد اآلن هربي فإن الظروف؛ كانت مهما
النجاة، طريقة يل دبر الذي هو امللك موالنا أن العاتي امللك ذلك فيظن الهكسوس، مللك
نفيس، إنقاذ سبيل يف ببالدي ألضحي كنت وما علينا، الحرب إلشهار وسيلة ذلك ويتخذ
باسمة فسأموت للبالد خالص موتي يف كان وإن امللك، موالنا أمر يف ذ لينفَّ سأبقى ولهذا

مطمئنة.
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فعىس الوطنية، تكون وهكذا حتب، نوب سيدة يا الشهامة تكون هكذا منقرع:
فإىل مثلك، مخلصة املسكينة مرص تخرس ال حتى النجاة سبيل اآللهة لك تهيئ أن

الطاهرة. الضحية أيتها امللتقى
املساعدة من يل أديت فقد اآللهة، تحرسك سيدي يا بالسالمة مصحوبًا نوبحتب:
أال ولكن حقوقها، يف أفرط أو العزيزة مرص أخون أن دون نجاتي فيه يكون قد ما

سيدي؟ يا اسمك بمعرفة أترشف
منقرع. اسمي منقرع:

منقرع) (يخرج

شهواتهم، سبيل يف والفضيلة والوطن الرشف الرجال هؤالء يبيع هكذا نوبحتب:
ورحمتك، آمون يا عفوك نعم ملكوته، سماء من عباده عىل املرشق اإلله أيها فعفوك
أموت أن أود كنت ولكني املدنسة، الدنيا تلك أفارق أن آسف ولست أخنك، لم فإني
بذلك فأكون الوطن، هذا سبيل يف بحياتي ضحيت أني وطني أبناء منها يعلم ميتة
مغضوبًا اعتقادهم يف كافرة بينهم من أخرج أن ال البالد، وحب التضحية يف لهم مثاًال

الرحمة. يستحق من أول فإني اآللهة، أيتها فعفوك الجميع، من عيل

اآلم��ن ال��ب��ريء رأس ع��ل��ى ظ��ل��ًم��ا إث��م��ه��م وأل��ق��وا ب��آم��ون ك��ف��روا
ال��م��ائ��ن ب��غ��در ف��ض��ائ��ح��ه��م س��ت��روا أن��ه��م إال اإلج��رام إل��ى م��ال��وا
ال��ط��اع��ن ث��وب ال��م��ط��ع��ون ع��ل��ى ي��ل��ق��ي إدب��اره ف��ي ال��ح��ظ ه��ذا وي��ح ي��ا
ال��م��اج��ن ل��ه��و أرج��وه ب��م��ا وه��وى إرض��ائ��ك ف��ي أوذي��ت ك��م م��ص��ر ي��ا
ال��ك��ام��ن ه��واه��ا وف��ي م��ص��ر أج��ل م��ن أت��ى إذا ال��ع��ذاب أح��ل��ى م��ا ل��ل��ه
ال��خ��ائ��ن ك��ي��د وردَّ األم��ي��ن واه��د أره��ق��ت ف��ت��اة أغ��ث م��ص��ر رب ي��ا
ال��ك��اه��ن ع��ق��اب ع��ن ع��ي��ن��ك وت��ن��ام غ��ش��وم��ه��م ظ��ل��م ي��رض��ي��ك ه��ل آم��ون

رع.) ماريت (تدخل
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بها. أمرت التي الخطابات كتابة أنجزت قد رع: ماريت
واجليس منه أهم هو ما اآلن لدي فإن رع، ماريت يا جانبًا هذا دعي حتب: نوب
بتهمة الكربى للمحكمة وسأُقدم ساعتني، بعد اليوم عيل سيُقبض فإنه إليك، أتحدث
رضر ينالك فقد فعلت إن العلم مع أجيل، من تضحي أن مستعدة أنت فهل الكفر،

عظيم.
مضطرة فأنا بمصلحتك، مرتبطة أصبحت قد الشخصية مصلحتي إن رع: ماريت
يصدق الذي اليائس تضحية أستطيع، ما بكل املشرتكة مصلحتنا سبيل يف أضحي أن

الشاعر: قول عليه

ال��ب��ل��ل م��ن خ��وف��ي ف��م��ا ال��غ��رق أن��ا

من رضبًا بعدك بقائي يجعل اآلن العداوة من رودوبيس السيدة وبني بيني ما ألن
صديقة مني تجدي ترين بما فأمري بك، فعلت مما أشد بي لفعلت بقيت ولو املحال،

صادقة.
تماًما، بالحالة علم عىل لتكوني رع؛ ماريت يا يشء بكل سأخربك حتب: نوب
تعلمني أنت النجاة، طريق نلتمس علَّنا اآلراء، من لك يعن بما مساعدتي وتستطيعي
شهواته، وراء سعيًا النظام دار معلمات أخالق إفساد من األعظم الكاهن به يقوم ما
الدار هذه يف أكان سواء اآللهة، تحرِّمه فيما الليل من شطًرا معهن يقيض كان وكيف
طلبه فرفضت رياستي، مدة يف هذه غايته إىل يصل أن أراد وقد خارجها، أم املقدسة
وملا خطابًا إليها وأرسل خفية، مخدعها يف رودوبيس يزور أن عىل فعوَّل باتٍّا، رفًضا
محاكية آخر خطاب يف نقلته ثم عليه واطلعت فضضته عنده من الخطاب أن علمت
حجة األصيل بخطابه واحتفظت رودوبيس، إىل كتبته الذي الخطاب وسلمت بدقة، خطه
ينظف الذي الكاهن، ذلك يقوله ما لتسمعي اآلن؛ عليك أقرؤه الخطاب هو وها عليه،
والثياب، البدن طاهر أقداسه قدس يف آمون عىل ليدخل اليوم يف عديدة مرات جسمه

القاذورات. بأفظع الروح ملوث وهو

رودوبيس معبودتي
ال ولكني انتقام، رش منها وسأنتقم إليكن، بدخويل اللعينة رئيستك تسمح لم
ولهذا الرشيرة، تلك من أتخلص ريثما عنك، أبعد أن املحبوبة أيتها أستطيع
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الليل منتصف عند الليلة وأزورك أخاطر أن رؤيتك إىل العظيم الشوق دفعني
انتظاري يف فكوني النظام، دار حديقة من الغربي السور وسأتسلق تماًما،

مخدعك. إىل معك ألسري هناك
حابي عبدك

إيمانه مقدار هو وهذا آمون، باإلله كفرت أنني يدعي الذي الدين رجل كالم هو هذا
املقدسة. أماكنهم يف فساًدا ويعيث معابدهم يدنس العظام، باآللهة

الليلة؟ تلك يف سيدتي يا تم الذي وما رع: ماريت
وقلت الحديقة، من املكان ذلك يف يسهر أن الدار بواب خاطي أمرت حتب: نوب
ذهبت املعينة الساعة ويف الليل، منتصف يف السور ذلك سيتسلق ا لصٍّ أن بلغني إنه له
أهبة عىل فوجدتها املكان، ذلك إىل الذهاب عن ألعوقها رودوبيس السيدة مخدع إىل
إىل وصلت وملا الحديقة، إىل ذهبت ثم دقائق، بعض أحادثها معها فبقيت الخروج،
ضوء عىل وجهه تبني وملا عليه، قبض قد خاطي أن وجدت الكاهن، عينه الذي املكان
منه وسقط أتى حيث من مرسًعا الكاهن فذهب ساجًدا، له وخر منه خاف وعرفه القمر
جريمته عىل دليًال عندي وحفظته الصولجان فأخذت الكهنوتي، صولجانه هربه أثناء

هو. وها
هؤالء محاربة يف سيدتي يا أقواك وما الحوادث! هذه أفظع ما هلل رع: ماريت

العاتني!
خطابًا اليوم الكاهن أرسل فقد رع، ماريت يا يشء كل هذا ليس حتب: نوب
ذلك ألفاظ فاسمعي الدير، يف مخدعه يف تزوره أن فيه منها يطلب رودوبيس، إىل آخر

الديني. الرجل

رودوبيس حبيبتي
يرتقب الدار بواب فوجدت السابق، خطابي يف لك وعدي حسب حرضت
مني خاف تبينني ملا ولكنه عيل فقبض وجوده، إىل أنتبه أن دون حضوري
فهل له؟ فاستعدت مجيئي خرب الخبيثة تلك عرفت كيف أدري وال وتركني،
آلهة تشاطر أصبحت حتب نوب إن أم الخطاب؟ هذا بمضمون أحًدا أخربت
عظيم شوق يف فإني اللقاء، لساعة األسئلة هذه لنؤجل الناس؟ إيذاء يف الرش
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بالخروج ترصيًحا تأخذي أن أرجو لهذا عليه، الصرب أستطيع ال رؤيتك، إىل
إىل غرفته يف وتبقي الدير بواب إىل تحرضي وأن عملك، انتهاء بعد اليوم
يوم أن أبرشك وإني نومي، مخدع إىل البواب هذا يرشدك وهناك الليل، نصف
من العنيدة تلك ينال ما الجميلتني بعينيك وسرتين قريبًا، سيكون االنتقام
واآللهة الناس من عليها مغضوبًا الحياة هذه من فتخرج والعذاب، اإلهانة

العظام.

أنت منك، صدورها لوال ألصدقها أكن لم خرافية، قصة أسمع أكاد رع: ماريت
اآلن؟ سيدتي تراه الذي وما الكذب، تعرفني ال التي

صلة بها ويل امللك، موالنا ابنة نيفرتاري األمرية علَّمت أني تعلمني حتب: نوب
وامكثا خاطي معك وخذي األعظم، البيت يف إليها واذهبي املستندات هذه فخذي متينة،
هذه بمستنداتك فاحرضي ملحاكمتي، املحكمة انعقاد يوم تسمعي أن إىل األمرية عند
عن تتأخر ال فهي يشء، كل األمرية وأخربي وفجوره، الكاهن ذلك كفر عىل قاطع كدليل
بحقيقة أو بذلك، حاشيتها من أحًدا تخربي أن واحذري الشاقة مهمتك يف مساعدتك
محل يف وضعه األمرية من فاطلبي خاطي أما الظنون، حولك تحوم ال حتى اسمك
ويظن األعظم، الكاهن يخىش فإنه بالخروج، له يُسمح أن دون براحته والعناية أمني
سيكون كله هذا مع ولكنه ذلك، غري يفهم أن ومحال اآللهة، بأوامر كفر مخالفته أن

املحكمة. أمام الوحيد شاهدي
خاطي. البواب يل ادعي كاكا يا

وطاعة. سمًعا كاكا:
من راجية واألىس، الحزن يفتته يكاد كسري بقلب سيدتي يا سأفارقك رع: ماريت
أكون أن أود كنت وكم مبينًا، نًرصا أعدائك عىل ينرصوك وأن خطاك، يسددوا أن اآللهة

يريد. ما عىل فصربًا آمون، أراد هكذا ولكن األليمة، الكارثة تلك يف جانبك إىل
ثابت بجأش هذه جهادنا أيام واستقبيل رع، مريت يا تجزعي ال حتب: نوب

ظافرتني. هذه مكيدتهم من ونخرج باطلهم، عىل حقنا يتغلب فقد جميل، وصرب

خاطي) (يدخل
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الرئيسة. أيتها عليك السالم خاطي:
األعظم؟ الكاهن مع فعلته مما خائًفا تزال أال خاطي، يا السالم وعليك نوبحتب:
روحي تقول وماذا واآلخرة، الدنيا بغضبه أخرس وقد أخاف، ال وكيف خاطي:
واألربعني، االثنني وقضاته أزوريس اإلله أمام نفسها عن تدافع وهي العدل، قاعة يف
أغضبت أن بعد قريتي كاهن أغضب لم إني وأقول نفيس أبرئ أن أستطيع وكيف

العظيم. مرص أرباب رب آمون لدير األعظم الكاهن
أما غضبه، ثورة تهدأ عندما الكاهن عنك فسيعفو خاطي، يا بأس ال حتب: نوب
يرىض أن إىل رع ماريت السيدة مع فاذهب عليك، برصه يقع أن الحكمة من فليس اآلن
ماريت يا اآلن اذهبي هالكك، ذلك يف كان وإال بنفسك، مقابلته تتعمد أن وإياك عنك،

خاطي. معك وخذي اآللهة، برعاية مصحوبة الوقت فوات قبل وأرسعي
سيدتي. يا مقابلتك تريد رودوبيس السيدة كاكا:

تدخل. دعيها حتب: نوب
أخي. من خطاب اليوم وصلني رودوبيس:

أتى. أين من أعلم كما بالخطاب أعلم نعم حتب: نوب
ذلك؟ تعلمني وكيف عجبًا! رودوبيس:

إليك؟ وأرسله الخطاب ذلك بنفيس أنا أستلم ألم العجب؟ وجه هو وما نوبحتب:
به. أعلم فأنا

أخي؟ من أنه تعلمني أين ومن رودوبيس:
من أعرف كما الخطاب أعرف أنا إذًا أخيك؟ من إنه اآلن يل تقويل ألم حتب: نوب

تريدين؟ وماذا أتى، أين
عائيل. ألمر مقابلتي يريد أخي ألن اليوم؛ بالخروج يل ترصيًحا أريد رودوبيس:

والزينة؟ التربج من الصورة تلك عىل يراك أن أخاك يرس وهل حتب: نوب
فظٍّا رجًال ال جميلة، فتاة يراني أن يحب — شك وال — أخي إن رودوبيس:

غليًظا.
والتربج املصطنعة الزينة بتلك جميلة أصبحت أنك تعتقدين وهل حتب: نوب
املتناسقة األلوان اختيار وحسن امللبس بساطة مع سيدتي يا الجمال يكون قد املعيب؟
تكوني أن يجب معلمة وأنت واألدب، الكمال حدود عىل السيدة تخرج أن دون الجميلة،
والعمل، القول، يف والصدق االختيار، وحسن والكمال، األدب، يف لتلميذاتك صالحة قدوة
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من وال الطبيعية، خلقتها يف حتى الحقيقة، املعلمة تغري أن يشء يف الصدق من وليس
جماًال به فتستبدل الطبيعي، الجمال من اآللهة لها وهبه ما عىل املعلمة تبطر أن الدين

ممقوتًا. صناعيٍّا
تحسني عىل أساعدهم ولكني اآللهة، يل وهبتها التي النعمة أبطر ال أنا رودوبيس:

الجمال. من نفيس يف أبدعوه ما
الخلقة من اآللهة ابتدعته ما تحسن أن عن أعجز الصناعة يد إن حتب: نوب
يجب ما مع يتفق ال السخافات، هذه مثل يف الوقت ضياع أن عن فضًال هذا الطبيعية،
الكمال بمظهر أمامهن وظهورها تلميذاتها، ينفع فيما وقتها رصف من املعلمة عىل

الرذائل. عن والتخيل بالفضائل التحيل يف األعىل املثل لهن لترضب املطلق،
عفة أكثر املتربجة تكون فقد فضائلها؛ عىل يدل ال املعلمة مظهر إن رودوبيس:

املحتشمات. من غريها من واستقامة
ولجه ملا مرحاض كلمة باب عىل ُكتب ولو عليه، دليل اليشء عنوان إن نوبحتب:

ورياحني. أزهار عن فيه ليبحث أحد
تقولني. كما مرحاض ال غناء، حديقة عليه مكتوب بابي أنا لكن رودوبيس:

ما فوق فهو األدبية، الوجهة من أما املادة، جهة من ذلك يكون قد حتب: نوب
مرص عىل تجنني فأنت التلميذات، نفوس يف األخالق فساد يبث الزي هذا ألن ذكرت،

املستقبل. يف األرس وعماد الغد أمهات به تفسدين إذ هذا؛ بزيك
التمتع حب من أكثر يشء عىل يدل وال به، عربة ال الظاهر إن لك قلت رودوبيس:

يبطن. بما إال اإلنسان أخالق تُقدر وال الحياة، بزينة
اآللهة إال يعرفه فال باطنك أما لتلميذاتك، قدوة سيدتي يا ظاهرك إن حتب: نوب

تعلمني. كما األعظم، الكاهن وموالنا
التهكم؟ بهذا تعنني وماذا رودوبيس:

فهو الغيب، معرفة األعظم الكاهن موالنا وهبوا قد اآللهة أن أعني حتب: نوب
تلك من فدعينا ذلك ومع لنا، الظاهر إال نعرف فال والتلميذات نحن أما باطنك، يعرف
معك أقول أن إال يل فليس رأيك بإصابة تتمسكني دمت وما مجدية، غري ألنها املناقشة

مصيبة! بأنك جدًال
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معنيني. دائًما به تقصدي أن اعتدت الذي كالمك أفهم ال أنا رودوبيس:
التعليم، يف مصيبة أنك أصارحك وأنا كالمي، من تفهمينه ال الذي وما حتب: نوب
ذلك من فدعينا هذا ومع وباطنك؟ ظاهرك عن تقولني، فيما مصيبة سيدتي يا إنك أي

ألخيك. سالمي وبلغي أيًضا،
أخي؟ تعرفني وهل رودوبيس:

املعرفة. تمام أعرفه طبًعا حتب: نوب
تقصدين؟ ماذا آمون بحق فاصدقيني هذه ألغازك أفهم ال أنا رودوبيس:

صفة عرفت ألني أعرفه فأنا الجمال؟ يحب أخاك إن اآلن يل تقويل ألم حتب: نوب
امللتقى وإىل الجمال، يحب الذي لذلك سالمي تبلغي أن منك أطلب ولهذا صفاته، من

رودوبيس. سيدة يا

التحقيق.) قايض ويدخل رودوبيس (تخرج

ألحقق — والعافية بالصحة اآللهة متعته — مرص فرعون بأمر جئت سنفرو:
صالحة قدوة تكون أن يجب بمعلمة يليق ال الذي الكفر، من إليك نُسب فيما معك
األرباب رب سيما ال وتمجيدهم، اآللهة عبادة من عليها يجب بما القيام يف لتلميذاتها،

العظيم. طيبة إله رع آمون
التمجيد من لهم يجب فيما أقرص أو باآللهة أكفر أن سيدي يا حاشا حتب: نوب

واإلطراء.
الناس، أفاضل من ثالثة بالكفر عليك شهد فقد اآلن، اإلنكار من فائدة ال سنفرو:
اإلله من التلميذات أمام تسخرين بنفسه رآك إنه يقول إذ الدير، معاهد مفتش أولهم
يؤيد بما رودوبيس السيدة شهدت وقد سبك، اإلله إال تمجدين ال إنك وتقولني آمون،
النبي فتاح السيد إليك وأرسل آمون، لدير األعظم الكاهن موالنا تفضل وقد شهادته،
منه سخرت بل بنصحه، تعبئي فلم غوايتك، عن بالعدول لك لينصح للدير؛ الثاني
— الثالث رع سكنن امللك موالنا من بأمر اآلن جئت وقد عليه، الرد يف األدب وأسأت
أسئلتي عىل تجيبي أن فأرجو به، اتُِّهمت فيما معك ألحقق — بالنرص اآللهة أمدته
السؤال اكتب الكاتب): (إىل أنملة قيد السؤال عن إجابتك يف تخرجي وأال تام، باختصار

األول.
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العام؟ هذا املعهد عىل سوتيخ الكاهن فتَّش هل س:

بالتهمة؟ هذا عالقة ما ولكن فتش، نعم ج:

إجابتها من األول الشطر الكاتب أيها فاكتب السؤال، عن خروج هذا سنفرو:
فقط.

الكاهن؟ موالنا قبل من موفًدا فتاح السيد مكتبك إىل حرض هل س:

أرضاه. ال ما مني ليطلب ولكن يل، لينصح ال حرض نعم ج:

السؤال، عن كثريًا تخرج ألنها فقط؛ إجابتها من األول الشطر إال تكتب ال سنفرو:
بذلك. لها نسمح ال هنا ونحن مربر، بال األعراض يف الطعن بحب يتهمونها والجميع

مكتبك؟ من مغضبًا فتاح السيد يخرج ألم س:

مغضبًا. خرج نعم ج:

رودوبيس؟ السيدة مع كثريًا تختلفي ألم س:

لتلميذاتها. سيئ مثال ألنها معها؛ اختلفت نعم ج:

وال املخترصة، اإلجابة إال نريد ال ألننا السؤال؛ عن تخرجي ال لك قلت سنفرو:
إجابتك. عىل إذًا فاميض غريها نكتب

عليه. أميض أن يصح شيئًا الكاتب يكتب لم حتب: نوب
صحيح ألنه عليه؛ تميض أن ويجب إجابتك، من األول الشطر كتب لقد سنفرو:

فيه. تغيري ال
شيئًا. يفيد ال ولكنه حتب: نوب

القضاة. شأن من هو بل أنت؛ شأنك من هذا تقدير ليس سنفرو:

حتب.) نوب (تميض
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بكل حتب نوب السيدة اعرتاف عن أسفر التحقيق أن الكاتب أيها اكتب سنفرو:
اعرتفت كما النظام، دار عىل العام هذا فتَّش سوتيخ الكاهن إن قالت فقد به، اتُِّهمت ما
يمكن وال مغضبًا، مكتبها من خرج وأنه فتاح، السيد إليها أرسل قد األعظم الكاهن بأن
كما بنصيحته، اهتمامها وعدم الكفر، عىل إرصارها إال سبب من هذا لغضبه يكون أن
سبب، من الخالف لهذا وليس رودوبيس، السيدة مع كثريًا اختلفت بأنها أيًضا اعرتفت
سيدة يا األسباب ولهذه باآللهة، الكفر من رودوبيس السيدة أمام تظهره كانت ما إال

ضدك. التهمة لثبوت اآلن؛ عليك بالقبض آمر حتب نوب
ضدي. ثبتت التهمة ألن ال ذلك، تريد ألنك سيدي؛ يا عيل تقبض إنك حتب: نوب
وأنا إنسان، ينتقده أن يجوز ال الذي املقدس، القضاء يف طعن هذا سنفرو:
حراستها عىل القضاة نحن نسهر التي العدالة، كرامة بمس لغريك وال لك أسمح ال

الجنود. أيها عليها فاقبضوا
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شيئًا أثنائهما يف أعلم لم سنتان، املظلم السجن هذا يف عيل مىض لقد حتب: نوب
جهيل ساءني ما بمقدار وظلمته، بضيقه السجن هذا ساءني وما الدنيا، أمور من
قد أبيبي امللك يكون أن وأخىش اآلن، شيئًا عنها أعلم ال التي العزيزة، مرص بأخبار
نحن علينا مرص يا جمالك وقع أشد فما بنا، الفتك من وتمكن علينا، الحرب أشهر
عليك تهافت ملا الفيحاء وجناتك ورياضك الجميل، الرائق جوُّك فلوال املساكني! أبناءك

املحسود! الجمال لهذا فتبٍّا أبناءك، منها وحرموا بخرياتك فتمتعوا األجانب،

ب��ال��درر ال��رح��م��ن زان��ه��ا وروض��ة واألث��ر ال��ت��اري��خ ب��ه��ج��ة ي��ا م��ص��ر ي��ا
ب��ال��خ��ط��ر ال��ن��ي��ل وادي اب��ن ي��ه��ددون ف��اح��ت��ش��دوا األق��وام ح��س��ن��ك ب��ن��ا أغ��رى
ب��ال��ض��رر ج��اء ج��م��ال در ل��ل��ه وأس��ع��ده��م أه��ل��ي��ن��ا ج��م��ال��ك أش��ق��ى
وال��غ��ي��ر ال��ه��م ص��ن��وف ل��ع��اش��ق��ي��ه��ا م��ح��اس��ن��ه��ا ج��رت ك��م ال��غ��ي��د وه��ك��ذا
ال��ق��در ي��د خ��ان��ت��ه��ا أه��ل��ك ل��غ��ي��ر ذه��بً��ا أن��ب��ت��ت ل��م��ا أرض��ك ل��ي��ت ي��ا
وط��ري ي��ا ح��ص��ب��اك ف��دا ن��ف��س��ي ل��ب��ع��ت ط��ائ��ع��ة ُخ��ي��رُت ول��و ع��ل��ي��ك أدع��و
وال��س��ه��ر ال��ح��ب م��ع��ان��ي ال��غ��رام ل��ف��ظ ج��ه��ل��ت ال��ت��ي ع��ل��م��ت ف��رع��ون أم ي��ا
س��ق��ر إل��ى روض م��ن ت��ح��ول��ت ح��ت��ى م��ع��ش��رن��ا ج��ر م��اذا ال��خ��ل��د ج��ن��ة ي��ا
وال��ب��ص��ر ب��ال��س��م��ع ال��رض��ا ن��ش��ري ون��ح��ن غ��اض��ب��ة زل��ت ال ه��ل ف��داؤك ن��ف��س��ي
ح��ض��ر وم��ن ب��دو م��ن ال��ك��ون أه��ل��ة ب��رح��وا م��ا ال��ن��ي��ل ف��رج��ال ت��غ��ض��ب��ي ال
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حابي:

وال��خ��ط��ر ال��ش��م��اء ال��ه��م��ة ذو ف��رع��ون س��ي��ده��م ال��م��ج��د ن��ي��ل ن��ح��و ي��ق��وده��م

األعظم.) الكاهن (يدخل

تفيد وال ترضك التي الخالبة، الخيالية فلسفتك عىل تزالني أال األعظم: الكاهن
مخجل موت إىل إال منه تخرجني ال الذي السجن، هذا يف عنادك أوقعك فقد البالد؟
رشدك إىل فعودي املقبل، األسبوع يف ملحاكمتك املحكمة انعقاد موعد تحدد وقد معيب،
هذه، ورطتك من وأخلصك عليك ألعطف منك أريده بما وقومي هفواتك، من واستغفري

الندم. ينفع ال حيث فستندمني وإال
أُسجن أن أما واآلثام، الجرائم ارتكاب عىل إال الكاهن أيها أندم ال أنا حتب: نوب
وعني املجرمني، من غريي عليه يندم أن يجب ما فهو كاذبة، لتهمة أُقتل وأن ظلًما،
التي بالدك خنت ألنك الكاهن؛ أيها بالندم مني أوىل أنت الخائنني، عن تنام ال اآللهة
قدس يف اإلله عىل تدخل األعظم الكاهن وأنت الضمري، وخز يقتلك أن فوجب أنبتتك،
يف أزوريس اإلله يدي بني تقف يوم أنت وستندم الرذيلة، بأدران النفس ملوث أقداسه

ارتكبت. مما خجًال مطرق وأنت قضاته عيون تتناولك ويوم العدل، قاعة
الناس، من السذج يذكرها كما اآللهة تذكرين حتب! نوب يا لك عجبًا حابي:
عىل األمور تعريف أن عليك يجب وكان الرجال، عظماء بلغه ما العلم من بلغت أن بعد
نوب يا أتجهلني الشعب؟ عامة تخبط واألوهام الجهل يف تتخبطني بالك فما حقيقتها،
بأيدينا؛ نحن صنعناها آالت إال كانوا وهل تذكرينهم؟ الذين اآللهة هؤالء هم من حتب
عيد يوم آمون اإلله جوف من نتكلم الذين الكهنة نحن ألسنا البرش؟ رقاب بها لنتملك
جوف من أتكلم وأنا استطاعتي يف كان ولقد نريد، بما والرعية امللك فنخاطب األموات،
ملوًكا أمري تنفيذ إىل الناس فيتسارع إربًا، بتقطيعك آمر أن املايض العيد يف اإلله
كما شقاء وال نعيم بعدها فليس الدنيا؛ هذه بنعيم وتمتعي نصيحتي فاسمعي وسوقة؛

تتوهمني.
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كنت فهل عقيدة، وال يل دين ال مثلك أصبحت أني الكاهن أيها هب حتب: نوب
عنها، نهاني الدين ألن ال الرذيلة، أكره إني األخالق؟ يف املعيب النقص بذلك أرىض
الدين ألن ال الفضيلة، وأحب إليه، الهبوط عن أترفع أن يجب أخالقي نقص ألنها ولكن
بمقدار الرجال أقدِّر إني وتهواه، نفيس تعشقه نفساني كمال ألنها بل عليها؛ حض
كانت مهما نظري يف له قيمة ال حيوان عقله، عىل هواه يتغلب الذي والرجل عقولهم،
تضطر ومالهيك، شهواتك يف بانغماسك أنك الكاهن أيها نقًصا وكفاك املادية، سلطته
تدعي الذين الفالسفة من أحد يرضاها ال خلة والكذب سوآتك، لتخفي الكذب إىل
ال أني الكافرين، من أمثالك ونظر أنت، نظرك يف رشًفا أنا وكفاني إليهم، االنتساب

املمقوتة. الكذب رذيلة إىل أنحط
من فهل الناس، صالح يف تفكر أن يجب العموميني، التعليم رجال من رجل إنك
والفوىض؟ الخراب إىل إال تؤدي ال التي السامة، األفكار بتلك تصارحنا أن العالم صالح
الشاق عمله بعد ويعود متواصل، عناء يف يومه طول يقيض الناس عامة من الفقري إن
إذ بالخيال؛ ينعم تراه ذلك ومع الحياة، رمق به يسد ما يجد فال الحقري، مثواه إىل
فكيف جزيل، بخري هذا تعبه عىل ستكافئه اآللهة ألن عظيم؛ اآلخرة يف حظه أن يعتقد
املوهومة، السعادة تلك منهم وتسلب بالخيال، حتى التنعم من املساكني هؤالء تحرم
أموالهم؟ عىل واستولوا ممزق، رش فمزقوهم األغنياء، عىل لثاروا لها انتظارهم لوال التي
من لهم وليس الفلسفة يدعون ممن أمثالك، ومسعى بمسعاك الدنيا تخرب وهكذا

لها. يؤهلهم ما العالية واملدارك السامية العقول
يف اعتقادهم كان مهما الرذيلة إىل نفوسهم تنحط ال الحقيقيني الفالسفة إن
إىل الناس كرام يحتاج ال كما دينية، تعاليم إىل تحتاج ال الكاملة األبية فنفوسهم الدين،
علو من لهم دام ما شيئًا العالم يرض ال فاعتقادهم الصواب، إىل ردهم يف الحكومات
بما العامة أمام الترصيح من يمنعهم ما وتبرصهم حكمتهم ومن قويم، دين نفوسهم

منكم! للعالم فالويل املغرورون، الفالسفة أنصاف أنتم أما يعتقدون،
كيف وسرتين تهديد، وال نصح معك ينفع ال حتب، نوب يا عنيدة إنك حابي:
منها تخرجني ويوم الكربى، املحكمة أمام تقفني يوم وفلسفتك، عنادك نتيجة تكون

الناس. جميع من عليك مغضوبًا فتموتني الدائم بالعار عليك محكوًما
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ولقد العالم، هذا يف ظلم من أول فلست ظلًما، أعاقب أن أندم لست حتب: نوب
النجاة، طريق آمون له هيأ ثم الفضيلة، بأهداب لتمسكه الصديق يوسف قبيل سجن

امللك. إدارة إىل السجن من فخرج
تتخيلني. الذي امللك ذلك إليك يصل أن إىل بخيالك فتمتعي إذًا حابي:

حابي) (يخرج

العلم دور يف يعبثون قلوبهم! وأقىس الرجال هؤالء غواية أشد ما حتب: نوب
يضحون فهم بها؛ إال للوطن قوام ال التي األخالق وهو البالد، عليه تحرص ما بأعز
مساعدة ولوال وطنيتهم! وأوهى إرادتهم أضعف فما شهواتهم، سبيل يف بأوطانهم
نفسها التعليم معاهد يف األخالق إفساد من تمكنوا ملا الرجال هؤالء ألمثال الغاصبني
أهلها، عىل فحقدوا بهواها وتعلقوا جمالها، الغاصبون حسد التي العزيزة، بمرص تنكيًال

وإفسادها. البالد لتخريب آالت منهم النفوس ضعاف واستعملوا

وأزب��دوا ال��ب��الد أه��ل ع��ل��ى ف��أرغ��وا ح��س��ن��ه��ا م��ص��ر م��ن ال��ه��ك��س��وس ت��ي��م ن��ع��م
ون��ص��ع��د ن��ع��ل��و ال��ض��غ��ط ب��ذاك ب��أن��ا دروا وم��ا ع��ن��ا ال��م��ج��د س��ب��ي��ل وس��دوا
ون��وع��د ن��ه��ان ك��ن��ا م��ا ول��واله ج��ره��م ج��م��ال��ك ال��دن��ي��ا ب��ه��ج��ة ف��ي��ا
م��ف��س��د ال��ل��ه��و م��ن أه��ل��ي��ك ش��اق ك��م��ا ف��أق��ب��ل��وا ال��ج��م��ال ذاك ش��اق��ه��م أج��ل
ال��م��ن��ض��د ال��ص��ع��ي��د م��ن��ك ف��ي��ج��ذب��ه��م ب��ف��ع��ل��ه��م ي��ق��ت��دون ب��ن��ي��ك ل��ع��ل
وأم��ج��د أب��ه��ى ب��أن��ك وف��ات��ه��م ال��ن��س��اء ح��ب ف��ي ي��ه��ي��م��ون
م��ورد ل��ألج��ان��ب م��ن��ك ط��اب وق��د ع��ن��ه��م ن��ي��ل��ك ع��ذب ص��ن��ت ل��ذل��ك
ال��م��ط��رد ال��غ��ري��ب ي��ه��وى ب��م��ا وج��دت ع��ق��وق��ه��م رأي��ت إذ ع��ل��ي��ه��م ض��ن��ن��ت
م��ق��ص��د ال��غ��ي ح��ل��ب��ة ف��ي ب��ه��م أه��اب ف��إن��ه��م م��ن��ه��م م��ص��ر ي��ا ت��غ��ض��ب��ي ف��ال
ال��ت��ودد؟ ذاك ي��رض��ي��ك ف��ه��ل غ��راًم��ا ق��ل��ب��ه��ا ي��ع��رف ل��ي��س م��م��ن ال��ح��ب ل��ك
أت��ردد وال أش��ك��و ال ال��ح��ب م��ن م��ص��ي��ب��ة ده��ت��ن��ي إن ح��ت��ى أح��ب��ك
ون��ددوا ذل��ي األع��داء ق��ص��د وإن ح��ال وم��ا أَم��رَّ م��ا ف��ي��ك وي��ع��ذُب
وه��ددوا م��ص��ر أع��داء ب��ي ح��اط وق��د أرى أن ح��ي��ات��ي ف��ي ي��وم وأس��ع��د
وأؤي��د ال��ع��ال ف��ي م��ص��ًرا أس��اع��د ل��ع��ل��ن��ي ل��ل��ع��ل��وم ح��ي��ات��ي وق��ف��ت
ي��ب��دد ل��ده��ر ج��م��اع ب��أول أن��ا ف��م��ا ال��ح��ادث��ات خ��ذل��ت��ن��ي ف��إن
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ال��م��ع��دد ال��ه��ن��اء ق��ل��ب��ي م��ن ح��ل وال غ��اي��ة ال��ع��ي��ش م��ن ن��ف��س��ي ط��ل��ب��ت وم��ا
ي��ف��ق��د ال��خ��ط��ب ل��دى م��ال ض��رن��ي ف��م��ا ث��ري��ة ت��رت��ض��ي��ه ال ب��م��ا وأرض��ى
وف��ن��دوا ل��وم��ي ال��ع��ذال أك��ث��ر وإن أذى م��ن م��ص��ر ي��ا ي��رض��ي��ك ب��م��ا س��أرض��ى

أمنحتب) (يدخل

السيدة. أيتها عليك السالم أمنحتب:
السيد. أيها سالم حتب: نوب

بقرب ألخربك أحمس؛ األمري زوجة نيفرتاري األمرية عند من جئت أمنحتب:
ملحاكمتك. املحكمة انعقاد

يف منه أهم هو ما اآلن، أعلم أن أود ولكني سيدي، يا ذلك علمت حتب: نوب
إشهار من الطاغية الهكسوس ملك تمكن فهل املحبوبة، مرص أمر يف تم ما وهو نظري،

بحكمته؟ املحبوب ملكنا عليه تغلب أم علينا؟ الحرب
الهكسوس أشهر فقد وذاك، هذا من خري هو ما سيدتي يا تم لقد أمنحتب:
وكان طيبة، يقصدون عظيم جيش يف أواريس ملكهم عاصمة من وخرجوا الحرب
الخفاق لوائه تحت وجمع ُعدته، لذلك اتخذ قد — والظفر بالنرص اآللهة أيدته — ملكنا
حتى ملكه عاصمة يرتك أبيبي كاد وما وغرية، حماًسا قلوبهم ومأل مرص، أمراء أغلب
أمراء الطاعة، عصا شق من أول وكان اآلخر؛ بعد الواحد املستقلون األمراء عليه خرج
املرصيون قتل حتى الطريق منتصف إىل يصل الطاغية ذلك كاد وما الكرام، الفيوم
به، واحتمى أواريس يف الحصني حصنه إىل وعاد هزيمة، رش فانهزم جنوده، أغلب
نجله قيادة تحت جراًرا جيًشا امللك موالنا وجمع املظفرة املرصيني جيوش فحارصته
ذلك يزال وال عاصمتهم، يف وحارصهم الطغاة الهكسوس إىل فسار أحمس، األمري

بجد. أحمس األمري ويعمل اآلن، إىل لهم ا محاِرصً الجيش
امللك اآللهة أيدت الفاتح، امللك أبيه راية تحت املرصيني كلمة جمع يف حتب: نوب

الظاملني. أعدائهم عىل املرصيني ونرصت ونجله
اآلن السحرة من كثري ويتنبأ سيدتي، يا محقًقا النرص أصبح لقد أمنحتب:
عىل سيتم مرص من الهكسوس طرد إن فيقولون الشاب، األمري لذلك باهر بمستقبل
كما والقبيل، البحري القطرين ملك فيصبح رايته، تحت البالد كلمة وستوحد يديه،
زوجها وتشارك واسعة بسلطة فيه تتمتع عظيم، بمستقبل نيفرتاري لتلميذتك يتنبئون
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يف املرصيون فيعبدها الشعب معبودة تجعلها وحكمة عقل سياسة البالد، سياسة يف
موتها.1 وبعد حياتها

أثلج بما برشتني فقد والسعادة، بالخري سيدي يا اآللهة برشتك حتب: نوب
عيني، يف الواسعة الجنة من أبهى — وظلمته ضيقه عىل — السجن هذا وجعل صدري،
تريده ما وليكن يشء، املحكمة أمر من يهمني فال مرص عىل قلبي اطمأن قد دمت وما

اآللهة.
مرص تخرس وأال حكمه أيام يف أحد يظلم أال يهمه امللك موالنا ولكن أمنحتب:
ما تعلمني ولكن محاكمة، بال عنك يعفو أن استطاع لو بوده وكان مثلك، مخلصة
اتهمت أن بعد عنك عفا هو إن امللك ويخىش الشعب، نفوس يف النفوذ من الكهنة لهؤالء
أن امللك يريد ولهذا عظيمة؛ فتنة وهي الدين، عىل بالخروج الشعب يتهمه أن بالكفر
األخالقية الجرائم من يداه جنت بما املجرم فيعاقب الكاهن، وخيانة براءتك تظهر
حتى البينات من لديك ما ألعرف نيفرتاري؛ األمرية أرسلتني نفسه ولهذا والوطنية،
سماع بوجوب املحكمة أمام تتمسكي بأن منك أطلب أن أمرتني كما الدفاع، لك ندبر
رهبة املحكمة من تأخذك أن وإياك منها، يشء لديك كان إن مستنداتك وانتظار أقوالك،

الظاملني. الكهنة من خوًفا نفسك عن الدفاع عن فتحجمي
الكهنوتي، وصولجانه الكاهن، بخط خطابان يدي تحت كان لقد حتب: نوب
بعد لها جرى ما أدري وال عيل، القبض قبل يل صديقة عند األشياء هذه فأودعت
كان ما بعيد من تتسمع السجانة رأيت فقد السجن، هذا يف واحدة بينة وعندي سجني،

دقائق. ببضع قبلك زارني عندما واإللحاد، الكفر من األعظم الكاهن يل يقوله

النوبيني، ملك بنت كانت األول أحمس زوجة أحمس، نيفرتاري امللكة إن املؤرخني من كثري يقول 1

األسود، باللون صورتها تُلون ولذلك النوبيني؛ من أنسبائه بمساعدة الهكسوس طرد أحمس امللك وأن
أو األسود اللون ألن أللوهيتها؛ رمز السواد وإن أحمس، امللك أخت إنها يقولون املؤرخني بعض ولكن
يف نفرتاري امللكة مومياء اُكتشفت وقد املوتى، إلهتي وهاتور، أزيس اآللهتني صفات من كان األزرق
ُجردت عندما اتضح وقد الكهنة، أرسة مقابر من املجهولة املقابر إحدى يف البحري، الدير يف ١٨٨١ سنة
عىل ذلك فيقيض األبيض، الجنس من القامة متوسطة سيدة جثة أنها ١٨٨٥ سنة يف أكفانها من الجثة

موتها. بعد الشعب عبَدها ملكة أول كانت ونفرتاري املؤرخون. يتوهمه كان ما
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الكاهن؟ ضد الشهادة أداء السجانة تقبل وهل أمنحتب:
وأن املرصيني، آلهة أحرتم أن عيل يجب مرصية ألست أقبل؟ ال ولم السجانة:

الخائنني؟ ضد مرص عن أدافع
األمرية ومن الجزاء، خري اآللهة من لك فسيكون سيدتي، يا حسنًا أمنحتب:

بوطنيتك. تليق مكافأة نيفرتاري
والوطن. الدين عيل فرضه بما القيام عىل أكافأ أن أريد ال أنا السجانة:

أمنحتب) (يخرج

ولو إيل؟ أرسله من وال صديق، أم الرسول هذا أعدو أدري لست حتب: نوب
وهل هناك، كانت إن عندها رع ماريت بوجود لعلم يقول، كما األمرية من رسول أنه
األعظم، البيت إىل تصل أن قبل رع ماريت عىل قبض الكاهن أن بذلك جهله معنى
الكاهن عند من الرسول هذا إن أم أراد؟ ما وبخاطي بها وفعل املستندات، منها وأخذ
من به أخربني فيما شك هناك هل ولكن ذاك، أو هذا يكون قد أخباري؟ ليعرف أرسله
عىل يل تعزية فيكون فيه، شبهة ال صحيًحا ذلك يكون أن أرجو السارة؟ مرص أخبار
صربي، ينفد كاد فقد وعفوك، آمون يا فرحماك وعدوانًا، ظلًما العذاب من سينالني ما
عن ورثتُه َجلٌد لوال فتمحوها، فضيلتي عىل تتغلب ورذيلتهم إيماني، يهزم كفرهم وكاد

والرشف. العزة تعوَّد جنديٍّ أب

وت��ت��ع��ب ال��ع��ام��ل��ي��ن ع��زم وت��ف��ل ت��ت��ق��ل��ب وك��م ت��ع��دو ك��م ده��ر ي��ا
ط��ي��ب ش��ه��م ي��رض��اه ال ت��ب��غ��ي��ه ف��ال��ذي ذل��ي ت��ب��غ��ي��ه م��ا ك��ان إن
األغ��ل��ب ال��ع��دو ع��ن��ه��ا ص��دن��ي م��ا ش��دة م��ن ش��اه��دت��ه��ا ك��م��ا ح��ال��ي
ي��ت��ع��ق��ب ب��م��ا ع��ل��ًم��ا زادن��ي ب��ل م��ض��ى ف��ي��م��ا ح��ادث ع��زم��ي ف��ل م��ا
ي��ص��ع��ب م��ا ال��ع��ال م��ن ب��ل��غ��ت إال واألذى ال��ت��ع��ن��ت ف��ي ده��ري ازداد م��ا
ي��ع��ذب ال م��ا األل��ق��اب ف��ي دام م��ا ورت��ب��ة ي��زول ل��ق��ب ض��رن��ي م��ا
وأره��ب ال��زم��ان م��ن أخ��اف ك��ي��م��ا وال��ح��ل��ي ال��ت��ن��ع��م أه��ل م��ن ك��ن��ت م��ا
س��ي��ذه��ب أق��ول م��ال ن��ال��ن��ي أو ط��ي��ب ط��ع��ام ي��وًم��ا ل��ي ل��ذ م��ا
وأت��ع��ب��وا ف��ي��ه أت��ع��ب��ت م��ل��ب��س م��ن ك��اب��دوا ف��ي��م��ا ال��ف��ق��ر ك��أه��ل ح��ال��ي
أن��دب؟ ف��م��اذا أف��رق��ه م��ال م��ض��ى ف��إن اس��ت��ط��ع��ت م��ا ال��ت��ق��ش��ف أه��وى
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ت��ن��ض��ب وأخ��رى ب��ه ت��ف��ي��ض ع��ي��ن واس��ع ك��ث��ي��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ال��رزق
ت��ت��ط��ل��ب م��ا ي��أت ول��م��ا ج��ب��نً��ا ت��ق��ه��ق��رت ي��ق��ال أن إال ال��خ��وف م��ا
ط��ي��ب غ��رس وذاك ال��ك��م��ال ب��ع��د ال��ردى وق��ع م��ن ع��ل��ي��ه أخ��اف غ��رس��ي
وأغ��ض��ب أب��ش ف��ل��ه ن��م��ا ح��ت��ى ت��ق��وي��م��ه ف��ي ال��ل��ي��ل س��ه��رت غ��رس
أط��ل��ب م��ا وع��زه��ا ال��ب��الد ف��خ��ر وإن��م��ا ال��ث��راء أب��غ��ى ال ج��اه��دت
م��أرب أح��اول م��م��ا ف��ات��ن��ي إن ف��ق��دان��ه أو ال��م��ال ع��ن��دي س��ي��ان
ت��ل��ع��ب أو ب��ه��ا األي��دي ت��ع��ب��ث ال ف��ض��ي��ل��ة ك��ل ال��ن��ي��ل ل��ب��ن��ت أرج��و
ف��ي��غ��ل��ب ال��رج��ال ن��زق وي��ع��ي��ن��ه م��آرب��ي ال��خ��ئ��ون ال��ده��ر وي��ح��ارب
ف��ت��ط��رب ال��ف��س��اد ي��ع��ج��ب��ه��ا وال��ن��اس ص��دك��م م��اذا ال��ن��ي��ل وادي ح��ك��م��اء
واك��ت��ب��وا ب��ال��ن��ص��ي��ح��ة وت��ع��ه��دوه��ا وج��وه��ك��م ال��ع��ل��وم دور إل��ى ولُّ��وا
وغ��ي��ب��وا ال��ك��م��ال ف��ع��ل��وا ب��م��ا أخ��ف��وا ف��إن��ه��م ال��م��ف��س��دون ي��ف��ي��ق ف��ع��س��ى
ي��ن��س��ب ل��ك وع��زه��ا ال��ب��الد ف��خ��ر م��ل��ك��ه ال��م��ف��دى ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
ت��ط��ل��ب ف��ي��م��ا ل��إلص��الح ت��رج��وك ف��إن��ه��ا ال��ع��ل��وم دور ع��ل��ى ف��اع��ط��ف
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الرابع الفصل

املحكمة يف

إليك نقدم أن آمون كهنة نحن نترشف األزيل، املقدس آمون ابن يا موالي حابي:
عن بالنيابة آمون خادم وأنا الغرية فدفعتني بآمون، كفرت التي الرشيرة، تلك قضية
الكفر عىل ومحاكمتها عليها، القبض موالي من ألتمس أن املقدس مرص فرعون ابنه

األزيل. بأبيه
الشك يداخلني ولهذا املتهمة، هذه شأن يف إيل كتب أبيبي امللك أن أتذكر فرعون:

البالد. أعداء بعض بها وىش يكون قد إذ تهمتها؛ أمر يف
حتب نوب كفر أما أبيبي، الطاغية أمر عن موالي يا شيئًا نعلم ال نحن حابي:

عدول. شهود منا شاهده فقد
الجنود. أيها املتهمة أحرضوا فرعون:
موالي. يا وطاعة سمًعا الجنود: أحد

الحديد.) من طويلة سالسل بني الجنود يحرضها حتب نوب (تدخل

بآمون؟ الكفر من به اتُّهمِت فيما قولك ما فرعون:
العظيم. طيبة بإله أكفر أن موالي يا حاشا حتب: نوب

كفرها. عىل عدوًال شهوًدا لدينا إن حابي:
الشهود؟ هؤالء هم من فرعون:

رودوبيس والسيدة فتاح، والكاهن النظام، دور مفتش سوتيخ موالي يا هم حابي:
النظام. بدار املعلمة



حتب نوب

القضاة أحد وهو فتاح الكاهن أما اآلخرين، الشاهدين الجند ليحرض فرعون:
الشهود. موقف يقف أن فيجب هنا،

فتاح.) الشاهدين مع ويقف والشاهدان الجند (يدخل

سوتيخ. يا شهادتك أدِّ فرعون:
نوب السيدة رأيت أني وهو الحق، أقول أني وخنسو وموت بآمون أقسم سوتيخ:
امللك موالنا عن ينوبون الذين بالكهنة وتهزأ التلميذات، أمام آمون اإلله من تسخر حتب

العظام. طيبة آلهة آبائه خدمة يف
الثاني. الشاهد ليتقدم فرعون:

بلغه األعظم الكاهن موالنا أن وذلك الحق، أقول أني املقدس بالثالوث أقسم فتاح:
ذهبت فلما عنه، بالعدول لها وأنصح الخرب ذلك ألتبني فأرسلني حتب، نوب كفر خرب
الدينية، عقيدتها يف بالتدخل ألحد تسمح ال إنها املعروف، بكربيائها يل قالت إليها

بذلك. األعظم الكاهن موالنا وأخربت مغضبًا، عندها من فخرجت
رودوبيس. يا شهادتك أدِّي فرعون:

أن وهو الحق، أقول أني وخنسو وموت آمون أي بالثالوث أقسم رودوبيس:
بالعدول لها نصحت فإذا التلميذات، أمام اآللهة من تسخر كانت حتب نوب السيدة

واضطهدتني. عيل الرد يف األدب أساءت ذلك عن
حتب؟ نوب يا دفاعك ما فرعون:

هم أنهم والواقع نفوسهم، يف لحقد الحقيقة ون يغريِّ موالي يا إنهم حتب: نوب
أين أعلم ال مادية بينات يدي تحت وكان املقدسة أماكنهم ودنسوا باآللهة، كفروا الذين

ُسجنت. أن بعد اآلن هي
الذي الكالم، هذا بمثل لها يسمح أال امللك موالنا من ألتمس طيبة: قضاة أحد

بأمرها. والقائمني الدينية املعاهد يلوث
للمحكمة يقدم وأن نفسه، عن يدافع أن يف الحق للمتهم أليس ولكن حوريس:

منها؟ يشء لديه كان إن مستنداته
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للمحكمة تقدم أن استطاعت إذا تتكلم حوريس سيد يا نعم طيبة: قايض
ما فهو مربر، بال الدين رجال يف الطعن أما تقول، ما صحة تثبت مادية مستندات
وقد اآلن، مستندات لديها ليس تعرتف كما واملتهمة املحكمة، هذه هيبة به تسمح ال

وبهتانًا. كذبًا األعراض يف الطعن إىل بميلها عرفت
صديقتي تسمع أن عىس واحًدا، يوًما ولو امللك موالنا يمهلني أن أرجو نوبحتب:

هنا. إىل بها فتحرض املحكمة بانعقاد املستندات عندها التي
من يشء لديها وليس املعاهد، سمعة إساءة إال موالي يا بذلك تريد ال إنها حابي:

البتة. املستندات
العادل؟ الطلب هذا إىل أُجيبت إذا الرضر هو وما أمنحتب:

يغلق أن فيجب لها، حقيقة ال بأمور الناس أفكار تشغل أن تريد إنها حابي:
النظام. ودور املعابد طهارة حول والرد األخذ يكثر ال حتى اآلن، الباب هذا أمامها

ذلك؟ يف القضاة رأي ما فرعون:
اآلن. الحكم موالنا يا نرى طيبة: قضاة

رجل. ومعها املتهمة مع لتشهد آتية إنها تقول موالي يا سيدة بالباب الحاجب:
يدخالن. دعهما فرعون:

عىل فيظهر والصولجان، الخطابني للملك وتقدم وخاطي، رع ماريت (تدخل
والخوف.) الدهشة حابي

األشياء؟ هذه ما فرعون:
منهما يظهر رودوبيس، السيدة إىل األعظم الكاهن كتبهما خطابان حتب: نوب
أثناء سقط الذي املشهور، وصولجانه بالكفر اتهامي إىل دفعه الذي الحقيقي الغرض

ليًال. النظام دار حديقة سور تسلقه
إليك؟ الخطابان هذان وصل وكيف فرعون:

يف نقلتهما ثم فيهما، بما لعلمي وفضضتهما الرسول من تسلمتهما حتب: نوب
رودوبيس. للسيدة سلمتهما آخرين خطابني
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حابي؟ يا خطك هذا هل فرعون:
افرتاء. محض موالي يا هذا إن حابي:

الصولجان؟ يف قولك وما فرعون:
السارقة. هذه ذلك عىل تُعاقب أن فيجب مني ُرسق إنه حابي:

املحكمة أمام به اعرتفت الذي التزوير، عىل تُعاقب أن أيًضا ويجب قايضطيبة:
األعظم. الكاهن خط ملحاكاتها

يف ضده األصيل بالخطاب لتتمسك األعظم، الكاهن خط حاكت لو إنها فرعون:
موجودة تكن لم الحقيقة تغيري نية ألن تزوير؛ هناك فليس عليه، الجريمة إثبات
فقد هي أما بغريه، الرضر إلحاق بنية الحقيقة الجاني لتغيري عليه معاقب والتزوير
فال الصولجان أخذ أما للجريمة، إثباتًا عندها األصل لتُبقي هما كما الخطابني نقلت
أخذها وكذلك حصولها، عىل به لتستدل الجريمة أثناء أخذته قد دامت ما رسقة يعد
السارق لنية عليها معاقب والرسقة عندها، موجودة تكن لم التملك نية ألن الخطابني
األشياء هذه أخذت فقد هي أما حق، بغري له وتملكه املرسوق اليشء عىل الحصول
أن الجند استطاع ملا رسقة ذلك اعتبار جاز ولو الجريمة، عىل دليًال العدالة إىل لتقدمها
ذلك أكان سواء البينات، من اإلنسان يأخذه ما كل نعترب دمنا ما جريمة أية يكتشفوا
رسقة؛ جريمته إىل الجاني بها يصل أن أراد آالت أو بالجريمة، الجاني من كتابيٍّا إقراًرا
إىل ويقدمه املرشوعة الوسائل بجميع الجاني يضبط أن األمة أفراد من فرد كل عىل بل
البالد بصالح مساس لجريمته كان إذا خصوًصا جريمته يف له رشيًكا ُعد وإال العدالة،

والتهذيب. الرتبية دور يف األخالق كإفساد العام،
يف كاذبة تكون قد ولكنها آمون، ابن يا موالي يا العليا الكلمة لك قايضطيبة:

ذلك. كل
أسمح ال ألني العقاب؛ أشد عليه تُعاقب أن وجب ثبت إذا آخر أمر هذا فرعون:

وبهتانًا. كذبًا النظام دور بتدنيس مطلًقا
عىل أدل وليس كاذبة، أنها الصائب برأيك وستعلم موالي، يا حكمتك جلت حابي:

يشء. بكل التحقيق قايض أمام اعرتافها من ذلك
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سنفرو؟ يا ذلك حصل هل فرعون:
التحقيق. محرض يف مدون وهو موالي، يا نعم سنفرو:
اعرتفت؟ أن بعد حتب نوب يا تنكرين وكيف فرعون:

موجود. واملحرض موالي يا مطلًقا ذلك يحصل لم حتب: نوب
لنا لتثبتي التحقيق قايض ضد أيًضا خطابات عندك وهل (ساخًرا): قايضطيبة

اآلخر؟ هو صولجانه وأين وافرتاءه؟ كذبه
يا فسله موجود، السور تسلقه عند الكاهن عىل قبض الذي البواب إن حتب: نوب

موالي.
رأيته. عما شهادتك وأدِّ خاطي يا تقدم فرعون:

حتب، نوب السيدة كفر من الكاهن موالنا يقوله ما بصحة أشهد إني خاطي:
نفسها تربئ أن تستطيع ال فهي األعظم، لكاهننا إهانتها من كفرها عىل أدل وليس

محالة. ال كافرة فهي العدل، قاعة يف واألربعني االثنني وقضاته أزوريس اإلله أمام
اليمني. تقسم لم إنك خاطي؛ يا مهًال فرعون:

الحق. أقول أني العدول وقضاته وبأزوريس بالثالوث أقسم خاطي:
بالحقيقة. وأخربنا خاطي يا العدل قاعة يف موقفك تذكر فرعون:

ليلة يف حتب نوب السيدة يل قالت فقد هي، كما بالحقيقة موالي يا نعم خاطي:
اللص، ذلك بمراقبة وأمرتني النظام، دار سور سيتسلق لًصا أن بلغها إنه الليايل من
السور ذلك عىل من ينزل شخًصا رأيت الليل نصف وعند املكان ذلك يف ساهًرا فبت
فسقط اللص، أظنه وأنا عليه فهجمت قدميه، إىل رأسه من يسرته طويل رداء وعليه
وملا ساجًدا، له فخررت الكاهن، موالنا هو وإذا القمر ضوء عىل وجهه وظهر رداؤه
حتب نوب السيدة حرضت برهة وبعد صولجانه وجدت بل أجده؛ لم سجودي من قمت
تجرأت ملا موالي يا عيل كذبها ولوال األعظم، الكاهن بأمر واستخفافها كذبها عىل فلمتها
حتب نوب السيدة تعني أن قبل الكاهن موالنا أن عىل الكاهن، موالنا عىل الهجوم عىل
قرب إىل فيها ويبقى الليل، منتصف بعد الدار يدخل ما كثريًا كان النظام لدار رئيسة
الكاهن؟ موالي يا كذلك أليس خروجه، وعند دخوله عند الباب له أفتح وكنت الصباح،
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الحادثة؟ هذه حصلت تاريخ أي ويف خاطي يا حسن فرعون:
النظام. دار حديقة يف حصلت بل سيدي؛ يا تاريخ أي يف تحصل لم خاطي:

الحادثة؟ هذه بعد عليك مرت عاًما كم لك أقول أن أريد فرعون:
ولم النظام، دار حديقة يف وحدي كنت بل موالي؛ يا أحد عيل يمر لم خاطي:
شك وال فهي أمامي، الصولجان أخذت وقد حتب، نوب السيدة إال ذلك بعد عيل يمر

السارقة.
الغبي؟ أيها الحادثة تلك بعد مىض األيام أو السنني أو الزمن من كم فرعون:

األموات عيد حرضت بيوم الحادثة هذه حصول قبل موالي، يا فهمت خاطي:
هذه بعد العيد ذلك أر ولم الكرام، الكهنة أعناق عىل محموًال آمون اإلله برؤية وتمتعت

العامة. نحن حسابنا حسب سنتان عليها مىض قد فيكون مرتني إال الحادثة
خطاب يف املوجود التاريخ مع تتفق وهي الشهادة، هذه يف قولكم ما فرعون:

الكاهن؟
هذيانه. إىل يلتفت أن يصح وال شهادته، تجوز ال مخرف الرجل هذا قايضطيبة:

شاهدتها. مع أتى ولهذا اتفاًقا، حتب نوب وبني بينه إن حابي:
سمعت التي السجانة شهادة هي أيًضا، الكاهن بكفر بينة عندي إن حتب: نوب

وإلحاده. كفره بأذنها
سماع إىل تجرنا أن تريد إذ وهذيان؛ سخف موالي يا كالمها إن قايضطيبة:

بذلك. امللك موالنا لها يسمح أن ومحال بوابها خاطي أمثال الجهالء هؤالء أقوال
منف؟ وايل رأي ما فرعون:

مركزهم. كان مهما الشهود شهادة تسمع أن يجب حوريس:
وأسري. خطاب ومعه أحمس األمري موالي من رسول بالباب الحاجب:
القضايا. جميع عىل مفضل الحرب فأمر برسعة يدخل دعه فرعون:

حابي عىل فيظهر لفرعون الخطاب ويسلم أسري ومعه الرسول (يدخل
الشديد.) الخوف

42



املحكمة يف

طاحوتي. يا املحكمة عىل الخطاب هذا اقرأ فرعون:
يقرأ): (ثم موالي يا وطاعة سمًعا طاحوتي:

األزلية الشمس ابن يا موالي
الطغاة. أعدائك عىل مبينًا نًرصا اآللهة نرصتك لقد

الظاملني. وخذلوا املقدس مرصوفرعونها نرصوا فقد وشكًرا، لآللهة حمًدا الجميع:
طاحوتي:

ابنك استطاعة يف وكان أواريس، عاصمتهم محاًرصا املظفر جيشنا يزال وال
الجيوش من نخرس أن ضننت ولكنني الحصن، ذلك عليهم يقتحم أن وخادمك
ال األعداء فإن خسارة، وبدون نفسه من يتم سوف عمل يف عظيًما عدًدا
أوامر بتنفيذ اآلن مهتم وأنا طويًال الحصار هذا تحت البقاء يستطيعون
كثريًا، ذلك يف نجحنا وقد رايته، تحت املرصيني جميع كلمة جمع يف موالي
سيتي األمري إلينا انضم من وآخر املستقلني مرص أمراء أغلب حولنا وجمعنا
خرجوا يوم الهكسوس عىل خرج من أول كان أنه وأخربني الفيوم، أمراء من
بجيشه أبيبي مرور ينتظر كان وبينما طيبة، يف ملحاربتنا ملكهم عاصمة من
جواد عىل طيبة طريق من آتيًا الخطاب هذا مع املرسل األسري بهذا برص إذ
امللك موالنا عند من آت أنه فأخربه وجهته، عن وسأله عليه فقبض رسيع،
األعظم الكاهن من هو فإذا الخطاب، األمري ففض أبيبي، امللك إىل بخطاب
امللك موالي إىل ألرسلهما إيل وسلمهما واألسري بالخطاب فاحتفظ آمون، لدير

العليا. الكلمة ولك إليك مرسالن هذان هما وها
املخلص عبدك
أحمس

الكهنة؟ أيها األسري هذا هو من فرعون:
آمون. لدير األعظم الكاهن خادم حرحور هو منقرع:
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طاحوتي. يا الكاهن كتاب فاقرأ حسن فرعون:
طاحوتي:

الفاتح امللك أيها موالي
فيه أخربه املقدس، موالي إىل خطاب بإرسال أيام بضعة منذ ترشفت لقد
يعصاها وكيف فقط، الظاهر يف أوامره الثالث رع سكنن امللك يطيع كيف
الثالوث، وعبدت العالية أوامره خالفت التي تلك يعاقب لم إنه حتى فعًال،
يف وإيداعها عليها القبض إىل مرغًما اضطر رسولك موالي يا إليه أرسلت فلما
وقت كسب إال اآلن أوامرك بإطاعة يريد ال وهو خريًا، أوىصبها ولكنه السجن،
ويحرضهم املرصيني جميع نفوس يف الحماس يبث وهو مهاجمتك، من يمكنه
وتكثر ساعده يشتد أن قبل الحرب عليه تشهر أن موالي يا ورجائي عليك،
ترتدد، فال ويساعدك عليه األزيل آمون وسينرصك عنيد داهية فإنه أنصاره،

بذلك. موالي أبرش األعظم آمون كاهن وبصفتي النرص لك ُكتب فقد

املخلص خادمك
حابي

قد يكون أن بد ال وأنه حتب، نوب أمر يف إيل كتب أبيبي إن لكم أقل ألم فرعون:
البالد. أعداء بعض بها وىش

األثيم. فاعلها اآللهة ولعنت الجريئة، الخيانة هذه بئست الجميع:
عدوي إىل الخطاب هذا بمثل وذهبت حرحور، يا نعمتي خنت كيف فرعون:

الخائن؟ أيها البالد وعدو
الخيانة، من الخطاب ذلك احتواه بما أعلم ولم موالي، يا نعمتك أخن لم حرحور:
يكن ولم الهكسوس، مللك موالي يا عندك من إنه قائًال يل أعطاه حابي الكاهن ولكن
وخادم خادمك ألنه الكاهن؛ صدق يف أشك فلم علينا، الحرب أشهر قد الطاغية ذلك

آمون. أبيك
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الخائن؟ الكاهن هذا يف القضاة أيها رأيكم ما فرعون:
األزلية. الشمس ابن يا ترحمه فال حرًقا، القتل جزاؤه لبالده خائن إنه الجميع:
عىل حرام النيل ماء فإن لبالدك، الخائن أيها املتهمني موقف وقف قم فرعون:
ذلك مكانها وخذوا مخلصة، بريئة فهي حتب، نوب اتركوا الجنود أيها وأنتم أمثالك،

الرشير. الخائن
بالده. يف والحكمة العدل لواء رافع األزيل، آمون البن شكًرا حتب: نوب

رسوله بشهادة الكاهن، بخط الخطاب هذا أن القضاة أيها شك ال فرعون:
الثالثة الكتب خط أن تجدوا الخطابني هذين وبني بينه ووازنوا جيًدا فتبينوه وخادمه،

واحد.
الثالثة. الخطابات كاتب بعينه وهو ذلك، هو موالنا يا نعم الجميع:

بالفضيلة وعبث النساء، اغتصاب جريمة اقرتف قد الخائن ذلك يكون إذًا فرعون:
قوانني حسب هذه لجريمته الجب يف اإللقاء يستحق فهو إليه، أمرهن وِكل سيدات مع
يقول: إذ القديم الحكيم حتب فتاح كتبه ما تقرأ ألم الخائن، أيها لك والويل البالد،
ذلك» جراء من أناس هلك فكم نسائه إىل ذهنك توجه أن فاحذر غريك بيت دخلت «إذا
ضمريك؛ يؤنبك أن دون األبرياء تتهم ثم فيه، بالفضيلة فتعبث هللا بيت تدخل وأنت
الخائنني من أمثالك وأفعال وبأفعالك أنت، الرجل فبئس ذمة، وال لك ضمري ال ألنه
األخالق، فيها ستنحط مرص إن فقال بذلك، القديم النبي أبوور تنبأ ولقد البالد، تخرب
لسوء بالدها ويغتصبون األجانب، فيها فيطمع كرامهم وينحط الناس، سفلة ويسود
ولهذا املفسدين، الضعفاء هؤالء أول وأنت والفجور، املالهي يف وانغماسهم أهلها، أخالق
هذا فيه ونفذوا الجنود أيها فخذوه وتعذيبًا، حرًقا القتل املحكمة هذه من جزاؤك كان

تقولون؟ ماذا املزورون الشهود أيها وأنتم وفجوره، وغدره لخيانته جزاء الحكم
والغفران، الرحمة طلب غري املرشقة الشمس ابن يا نقول أن عىس وماذا الثالثة:

عصيانه. لنستطيع نكن ولم بآثامه، الكاهن ذلك علينا قىض فقد
قوانني حسب املحكمة عليك حكمت وقد غوايته، يف له رشيك فتاح يا أنت فرعون:

الحكم. هذا لتنفيذ الجنود أيها به فاذهبوا الجب، يف باإللقاء البالد
رودوبيس؟ يا قولك وما
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وضعهن الالئي النساء من وأمثايل أنا عيل، مجنيٍّا إال موالي يا أكن لم رودوبيس:
عصيت ولو رادع، غوايته عن يردعه ال الذي الكارس، الوحش ذلك سلطة تحت القدر
لها، ما الَجَلد من ألمثايل وال يل وليس حتب، نوب السيدة عىل جنايته عيل لجنى أمره

عيل. مجني فإني اآللهة ابن يا بي فرفًقا
َوَكل َمن عىل الذنب كان وربما عليك، ُجني فقد رودوبيس يا صدقت فرعون:
اآلن وآمر السالفة، أخطائي من آمون يا فأستغفرك الرجال، هؤالء أمثال إىل أمركن
أما عليهن، سلطة للرجال يكون ال حتى للكاهنات رئيسة حتب نوب السيدة بتعيني
أمام الزور شهادة لتأديتكما القتل عليكما وجب فقد رودوبيس ومثلك سوتيخ يا أنت
عليكما تحكم لهذا عصيانه، تستطيعان ال عاٍت قوي تأثري تحت كنتما ولكنكما املحكمة،
وجهي، من فاخرجا الرش، إىل وميلكما إرادتكما لضعف طيبة، من بالطرد املحكمة
أمام به اعرتفت فيما قولك ما القايض أيها وأنت أمثالكما، من البالد اآللهة أراحت
التحقيق؟ محرض وأين بالجريمة؟ حتب نوب السيدة اعرتاف ادعيت وكيف املحكمة؟

موالي. يا هو ها سنفرو:
تستنتج أن لك جاز فكيف االعرتاف، من يشء عىل تدل ال أجوبتها إن فرعون:

كهذا؟ بريء اعرتاف من عليها التهمة ثبوت
األعراض، يف الطعن إىل ميالة كاذبة أنها األعظم الكاهن أفهمني لقد سنفرو:

عليها. الكذب تهمة بثبوت املقدسة واملعابد النظام دور أطهر أن فأردت
بحكم تطهر ولكنها والتلفيق، بالكذب تطهر ال واملعابد النظام دور إن فرعون:
فيكون جدرانها، بني بالفضيلة يعبث أو تلويثها إىل يسعى من كل بإدانة يقيض عادل
هؤالء أعمال عىل التسرت أما الجرائم، تلك اقرتاف عن لغريه رادًعا القايس الشديد عقابه
به يقوم أن يجوز ال الذي املقدس القضاء يلوث ولكنه املعابد، يطهر فال املجرمني
أمرت وقد للقضاء، تصلح ال فأنت غريهم، آلراء واالنقياد الضعف اعتادوا ممن أمثالك
فإن قضائكم، يف بالعدل أوصيكم القضاة أيها وأنتم العدالة. مقاعد عن فاخرج بعزلك
ابتعاد بمطهره وليس القلوب، إىل نزاهته يف الشك يترسب أن لتدنيسه يكفي القضاء
قلوب فإن العقاب، شدة من خوفهم االبتعاد ذلك منشأ كان إذا علنًا، انتقاده عن الناس

الخفاء. يف ولو تتناجى الناس

فرعون) (يقوم
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املحكمة يف

روح يا سالم العدل! لواء نارش يا سالم األزلية! الشمس ابن يا سالم الجميع:
وسعادتهم! الناس راحة عىل الساهرة اآللهة

رع.) وماريت حتب نوب إال الجميع (يخرج

حتب: نوب

األس��د ال��رأي إل��ى أرش��دن��ا رب ال��م��س��ت��ب��د وخ��اب ال��ده��ر ص��ف��ا ق��د
وال��ن��ك��د ب��ال��رزاي��ا ف��رم��وك ال��ع��ال إدراك م��ص��ر ي��ا س��اءه��م
وي��رد ع��ن��ك ال��خ��ي��ر ي��ذود أن ج��اه��ًدا ف��ي��ن��ا ال��َم��ف��ت��ون وس��ع��ى
وي��ه��د ف��ي��ن��ا ال��ع��ل��ي��اء ي��ه��دم ال��ذي ك��ان ال األوط��ان ه��ادم
ال��ب��ل��د ه��ذا ف��ي ال��خ��ي��ر وب��ذرت ص��ن��ت��ه ه��ال ال��ن��ي��ل غ��رس أن��ت
وال��ح��س��د ع��ن��ه ال��ح��ق��د ول��ه��اك ال��ع��ال ن��ي��ل ع��ن ال��غ��ان��ي��ات ص��دك
ال��ع��دد م��وف��ورو ال��غ��ر ف��ب��ن��وه واح��د ف��رٌد ال��ن��ي��َل ي��ع��ق إن
ف��ق��ع��د ع��ن��ه��ا ال��ت��خ��ري��ب ع��ج��ز ل��ل��ع��ال دوًرا م��ص��ر ف��ي ب��ن��وا ك��م
س��ن��د ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ف��ض��ل أله��ل ه��م واألل��ى ال��م��ع��ال��ي أم ي��ا م��ص��ر
ال��ول��د ك��ان ال األوط��ان؟ أخ��ج��ل ال��ذي ه��ذا م��ن��ه��م ب��ن��وك ه��ل
س��ج��د؟ أو ص��ل��ى ال��ش��ي��ط��ان ي��دخ��ل ج��ن��ة ف��ي وه��ل ف��ردوس أن��ت
ال��ج��س��د م��ل��س��اء ال��رق��ط��اء إن��م��ا ل��ي��ن��ه م��ن��ه ال��ن��اس ي��غ��ر ال
وق��ص��د ع��م��ًدا ال��ن��ي��ل أس��اء ب��ل ح��ده ت��ع��دى إذ ي��س��ئ��ن��ي ل��م
ف��ق��د أو ول��ى ال��ق��ص��د ف��أق��ول م��ن��ى أو ث��راء أب��غ��ى ال أن��ا
ال��ع��م��د م��رف��وع ال��ن��ي��ل وادي م��ل��ك ت��رى أن ن��ف��س��ي غ��اي��ة إن��م��ا
ورد أخ��ذ ف��ي ض��اع ع��م��ر ب��ع��د س��ال��ًم��ا أراه أن وك��ف��ان��ي
ف��خ��م��د ظ��ل��ًم��ا ال��س��وء ي��ب��غ��ى ك��ان ال��ذي أْع��َج��زت ال��ن��ي��ل وادي إي��ه
وال��ج��س��د م��ن��ي ال��روح وف��داك زاه��ًرا ف��اب��ق ال��ي��وم س��ل��م��ت ق��د
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